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(، وهذه هي مبادرة من منظمة QRباستخدام رمز االستجابة السريعة )يمكن االطالع على هذه الوثيقة 
 األغذية والزراعة 

للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن االطالع على وثائق 
 أخرى 

   www.fao.orgعلى موقع المنظمة 

MZ014/A 

A 

 المجلس

 الستون بعد المائةالحادية والدورة 

 2019 نيسان/أبريل 12-8روما، 

 تقرير الدورة الرابعة والسبعين بعد المائة للجنة المالية
 (2019فبراير/شباط  6)

 

 موجز
 

تحديث الوثيقة المعنونة "والستتتبعين بعد المائة،  الرابعةجنة، في دورتها لال استتتتعر تتت  
في  للبرنااام قبتتل أي ينظر فيهتتا المجلت التن يتتذ   "(2021-2019لإلدارة ) البرنااام عن خطتتة 

 .2019دورته العادية األولى في فبراير/شباط 
 

 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

 بآراء وتوصيات لجنة الماليةإّي المجلت مدعو لإلحاطة علما  
 

 يمكن توجيه أ  است سارات بشأي مضموي هذه الوثيقة إلى:

 (David McSherry) دي يد ماكشير  السيد
 أمين لجنة المالية

 3719 5705 3906+الهاتف: 
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 مقدمة
 
 بعد المائة. قدم  اللجنة إلى المجلت التقرير التالي عن دورتها الرابعة والسبعين -1
 
ممثلو الدول  ،)ال لبين( .Lupiño Lazaro Jrوحضتتر االجتماع إلى جانر رئيت الدورة، الستتيد  -2

 أسماؤهم: التاليةاألعضاء 
 

  السيدCarlos Alberto Amaral )أنغوال( 
  السيدةKristina Gill )أستراليا( 
 د السيManash Mitra )بنغالديش( 
  السيدRodrigo Estrela de Carvalho )البرازيل( 
  السيدCui Jishun )الصين( 
 )السيد هيثم عبد الهاد  السيد الشحات )مصر 
  السيدMateo Nsogo Nguere Micue )غينيا االستوائية( 
  السيدةHannah Laubenthal )ألمانيا( 
  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma )المكسيك( 
  السيدAnton Minaev )االتحاد الروسي( 
 )السيد/ سيد أحمد محمد األمين حامد )السوداي 
  السيدThomas Duffy )الواليات المتحدة األمريكية( 

 
 بأي: وأبلغ الرئيت اللجنة -3
 

  الستتتتيدةKristina Gill  أستتتتتراليا( عنيّلن  لتحل محل الستتتتيدة(Cathrine Stephenson  كممثلة
 هذه الدورة؛ ألستراليا في

  الستتتتتتتتيتتتدRodrigo Estrela de Carvalho )ن لتتيتتحتتتل متتحتتتل الستتتتتتتتيتتتد  )التتبتترازيتتتل يتتّل عتتن
Antonio Otávio Sá Ricarte كممثل للبرازيل في هذه الدورة؛ 

  الستتيدCui Jishun  الصتتين( عنيّلن ليحل محل الستتيد(Ni Hongxing  كممثل للصتتين في هذه
 الدورة؛

  الستتتتتتيدةHannah Laubenthal  ألمانيا( عنيّلن  لتحل محل الستتتتتتيد(Heiner Thofern  كممثلة
 أللمانيا في هذه الدورة؛

  الستتتيدAnton Minaev  االتحاد الروستتتي( عنيّلن ليحل محل الستتتيد(Vladimir V. Kuznetsov 
 كممثل لالتحاد الروسي في هذه الدورة.

 
ويمكن تنزيتتل موجز مالهالت كتتل ممثتتل بتتديتتل من الموقع الشتتتتتتبكي ل جهزة الرئتتاستتتتتتيتة  -4

 والتتتتتتتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوريتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتواي التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتي:
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/. 

 
وباإل تتافة إلى كلك، حضتتر الدورة الرابعة والستتبعين بعد المائة للجنة، مراقبوي صتتامتوي  -5

 من:
 

 بلجيكا 
 الجمهورية الدومينيكية 
 فرنسا 
 هنغاريا 
 بنما 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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 األغذية العالميالمسائل المتعلقة ببرنام  

 (2021-2019تحديث عن خطة البرنام  لإلدارة )
 

التي (" 2021-2019لإلدارة ) البرنام "تحديث عن خطة  المعنونة نظرت اللجنة في الوثيقة -6
لإلدارة في  وء الهيكل التنظيمي الجديد  البرنام خطة في محددة تغييرات لعر ا عاما تضمن  
 .التن يذ  بتقديم الوثيقة إلى المجلت التن يذ  للموافقة عليهاب  بقرار المدير رحّ و المقترح

 
قاء المجلت على و -7 نه ستتتتتتيتم إب نة أ كدت األما ية أ قة غير رستتتتتتم باستتتتتتتعرا  علم بطري

 اختصاصات المكاتر اإلقليمية في أقرب وق  ممكن.
 
مستتتتاهمة لجنة بأي نائر المدير التن يذ  ستتتتيواصتتتتل دوره في اإلشتتتترا  على تم التأكيد لو -8

 إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. جهود في البرنام 
 
تر للمختل ة اتمويل طرق الوظائف وبالاللجنة وأنبلغ   -9 المدرجة في الهيكل  البرنام مكا

 ع  إلى قيام اإلدارة بتعزيز دعمها لهذه المكاتر.وتطلّ  التنظيمي المحدَّث
 
 :إن اللجنة -10
 

عناصاار خطة البرنام  بشاا ن تحديثا تتضاامن  .1/6/2019/1WFP/EBأن الوثيقة  الحظت )أ(
ر عن الهيكل التنظيمي الجديد الذي ساااااايبدأ سااااااريان  بعد يتعبل( ل2021-2019لإلدارة )

 موافقة المجلس التنفيذي علي ؛

أن التغييرات لن يكون لها أي ت ثير على المساااااتوم اإلجمالي لميزانية  الحظت أيضاااااا (ب)
أو على توزيعها حساااااااب بنود االعتماد، وأن جمي   2019دعم البرام  واإلدارة لعام 

( 2021-2019الااااعااااناااااصاااااااااار األخاااارم ماااان خااااطااااة الااااباااارناااااماااا  لااااإلدارة )
(WFP/EB.2/2018/6-A/1/Rev.1 )صال؛بصيغتها التي تمت الموافقة عليها أ بقيت 

، إدراكا منها ألهمية التغييرات المقترحة على الهيكل التنظيمي، بإتاحة المزيد أوصااات (ج)
من الوقت الساااتعرال المقترحات ومعالجة الشاااواغل التي أثارها األعضااااء، بما في 

 ذلك من خالل إجراء المزيد من المشاورات غير الرسمية؛

خطاة  على أهمياة اتبااا اإلجراءات المطلوباة عناد تقاديم أياة تغييرات على شاااااااددت (د)
ألجهزة الرئااااسااااااياااة ، بماااا في ذلاااك التغييرات على الهيكااال التنظيمي، إلى ااإلدارة

 ؛واالستشارية

ب ن ينتظر المجلس التنفيذي للبرنام   من النظام المالي، 1-9للمادة ، وفقا أوصااااااات (ه)
في دورت  المقبلة آراء اللجنة االسااتشااارية لشاادون اإلدارة والميزانية قبل اتخاذ قرار 

 ."(2021-2019تحديث عن خطة البرنام  لإلدارة )"الوثيقة  بش ن الموافقة على

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة والسبعين بعد المائة
 
أنبللغ  اللجنة بأي من المقرر عقد دورتها الخامستتتة والستتتبعين بعد المائة في روما في ال ترة  -10
 .2019مارس/آكار  22إلى  18من 

 


